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Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 

Szanowna Pani Marszałek! 

My użytkownicy działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „KAMIENIEC" 
zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym członków naszego ogrodu w dniu 25 marca 
2012 r. zwracamy się do Pani z apelem o 

• dokonanie zmiany składu osobowego reprezentującego Sejm RP przed Trybunałem 
Konstytucyjnym w postępowaniu dotyczącym wniosku Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego z dnia 22 lutego 2010 r., rozszerzonego pismem procesowym 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie uznania 
Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. za niezgodną z 
Konstytucją RP. 

• wycofanie opinii z dnia 8 grudnia 2010 r. byłego Marszałka Sejmu RP Grzegorza 
Schetyny dotyczącej ww. wniosków byłego I Prezesa SN przesłanej do Trybunału 
Konstytucyjnego o uznanie Ustawy o ROD za niezgodną z Konstytucją RP. 

Nasza prośba wynika z faktu, że do reprezentowania Sejmu zostali wytypowani 
posłowie Andrzej Dera i Stanisław Pięta, którzy są reprezentantami wyłącznie jednej opcji 
politycznej znanej z nieprzychylności do Polskiego Związku Działkowców i nie dają żadnej 
gwarancji bezstronności w bronieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 
2005 r. uchwalonej wolą większości parlamentarnej, gdyż głosowali przeciwko tej ustawie. 

W powszechnej opinii naszego środowiska poseł Andrzej Dera uważany jest, jako 
zagorzały przeciwnik polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego i przeciwnik obecnie 
obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, co wyraźnie wykazał swoimi 
działaniami w Sejmie, przed Trybunałem Konstytucyjnym i w wystąpieniach publicznych, 

W związku z powyższym prosimy Panią Marszałek o wyznaczenie innego posła lub 
posłów bezstronnych z innych opcji politycznych do reprezentowania Sejmu przed 
Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Stanowisko byłego Marszałka Sejmu RP wyrażone w opinii z dnia 8 grudnia 2012 r. 
przekazanej do Trybunału Konstytucyjnego niemile zaskoczyło i zbulwersowało 
użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż stwarza kolejne zagrożenie 
dla obowiązującej ustawy o ROD. 

Obecna Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest pozytywnie oceniana i 
akceptowana przez społeczność polskich działkowców, czego dowodem jest powszechne 
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poparcie dla zastosowanych tam rozwiązań prawnych i potwierdzone w bardzo licznych 
listach, apelach i wystąpieniach kierowanych do instytucji i osób zajmujących się regulacjami 
prawnymi w RP. 

Zakwestionowane przepisy dotyczą podstawowych praw użytkowników działek 
gwarantujących stabilne i dogodne warunki korzystania z działek, systematyczne 
inwestowanie w ich ciągłą poprawę zagospodarowania z zapewnieniem ustawowym 
własności nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych lub nabytych ze środków finansowych 
użytkownika działki oraz rozwój ogrodów działkowych jako całości. 

Mamy nadzieję, że Pani weźmie pod uwagę nasz apel i wycofa istniejącą opinię 
byłego Marszalka Sejmu w sprawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz dokona 
zmian składu osobowego reprezentującego Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
gdyby wniosek byłego I Prezesa SN był rozpatrywany. Takie decyzje Pani Marszałek znajdą 
powszechne uznanie u prawie milionowej rzeszy użytkowników działek rodzinnych ogrodów 
działkowych. 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Przewodniczący 
Zebrania Sprawozdawczego Komisji Uchwał i Wniosków 

I-I Kazimierz Bożek I-I Sławomir Marczak 
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Hanna Bednarz 

Do wiadomości: 1. Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu, 
^2. Krajowa Rada PZD w Warszawie 
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